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 افسالم ظؾقؽم ورمحه اهلل وبرـاته

ا مش كت ؽافبً أفؽن ؿبل ما كبدأ  (؛إديان ةؿصـ)هـؽؿل تعؾقؼات وردود ظذ افػقديو اخلاص ب

ظذ افزر إمحر  و إن أكت تضغطجأر ةافؼـا % من ادشاهدين مش مشسـغ ذم37 ةافؼـا مشسك ذم

 .ةـل اإلصعارات بؽل حؾؼاتـا اجلديداجلرس ظشان دمقؾك  ةوتضغط ظذ ظالم

افبؼ مل ختؾق  ةهلظؿؾفا فتػسر افؽون حوفه وإن أ ةبؼي ةإن افدين ؾؽر)دوضوع  بـرجع تاين

خساع اهل افدين  تبتاظ ةؼطا افـضبعً  (,ٕشئؾتفم ةإلجياد إجاب ة؛هلوفؽن افبؼ هم من خؾؼوا أ

  ؟يبؼ

افعظؿى من  ةافغافبق يود يخساع بؼا بتؼر بلاها أكا حابب أؿول إن ؾقه أديان أصاًل  ةافبداي ذم

أؽؾب افػؾسػات  ؛واـؾه أظأديان إرض ما بتعتؼد إن ديـفا موحى بقه من اهلل وإن دا حق مبغ اإلف

ن لب ين أصاًل ا من افبؼ بقعتـؼوه مؼرّ ظدد ـبر جدً  يه افع -ةأؽؾب افدياكات افوضعق- ةافوضعق

 بقـتؼد إديان ـؾفا ادؾحد دا داياًم  ييعـ ةكؼط يود ,من افسامء يمش إظالن إهلي خساع بؼاديـفم دا 

بشؽل  ةا ما بغ إديان افسامويجدً  ةا وـبرجدً  ةو بقتعامى ظن إن ؾقه ؾروؿات ظظقؿوهو ما بقػرق أ

ا ما بتؼول أكت بتؼوفه وؽافبً  افع أصاًل  ةن أؽؾب إديان إخرى ؿابؾٕ ؛افدياكات إخرى وباؿيظام 

 ةما بتؼؾفاش ؾؽر ةما ؿؾـا أديان ـتر ياحلساب وافثواب وافعؼاب ز ةؾؽر يأكت بتػسضه يعـ افع

يه ا يخساع بؼاه دا  آؾبافتايل ,وـذا ةبؼي ةوحؽؿ ةبؼي ةمها بقعتؼدوا إن ديـفم كتاج ؾؾسػ إن أصاًل 

وإن اإلفه ضبط افؽون من أجل  بتعتؼد بوجود إفه افع ةافسامويإديان إخرى إديان  فؽن .ةادشؽؾ

 ه أكزل إديان هلمٓء افبؼ افعاإلف بافتايلؾ ةاإلكسان ظذ إرض فه هدف وؽاي ةاإلكسان وإن كشل ةكشل
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ؾقه  ؾبافتايل ,م فقهأكزل فقفم إديان ظشان يعؾؿفم هو أكشله ,فقفم إرض ظشان يعقشوا ظؾقفا أظدّ 

  .ةوؾقفا أديان ٓ تؼر أاها بؼي ةبتؼر أاها بؼيأديان 

افقوم  ةإليامن باهلل وافقوم أخر وظؼقدهل ا ؟فإلكسان ةهل إديان مػقد :ةبؼى مفؿ ةؾقه كؼط

 ةأبدي ةه فؾحساب ثم ثواب أو ظؼاب إما جـاإلف يافبعث بعد ادوت وافوؿوف بغ يد هو أخر افع

ًٓ يوه ؿطعً ا ؟فإلكسان ةمػقد يد ةوهل افػؾسػ يد ةهل افػؽر ةبديوإما كار أ  ةمػقد ؛ا واحدً ا وٓ صك ؿو

حـا ؿؾـا إن افعؾم ٓ يؿؽن ا افع-وجوده ظذ إرض  ةبتعؾم اإلكسان بغاي ةافبداي فقه فإلكسان ٕاها ذم

ظن إن  ةظبار افع ؛افشخص ادؾحد دا بقحاول يروج هلا افع ةويؿافعؾ ةوؾؽر ,-ا إكه يصل إفقها أبدً أبدً 

كه هو ادصدر وإن افعؾم ـل ,-جمال يأ ـان وذم مفام-تشػه أـقد هقؽتشػه ؾقام بعد ـاء افعؾم ما ر يأ

فؽن  ةافعؾم فسه ما وصل إلجاب ؾبافتايل ,اخد مـه إجابات ومعؾوماتكؼدر ك افوحقد ادوثوق افع

 يخارج مقدان افعؾم د ةإجاب يأ ,ةافصحقح ةاإلجاب يبقوؾرها افعؾم ه ةإجاب يهقوصل إن صاء اهلل أ

ودا  !؛عؾمإجابات ما فقفا ؾايده وأوهام وخراؾات وأشاضر وـذا ؾافعؾم هو ادصدر افوحقد ادوثوق فؾ

هن هل افعؾم بقؼدر يز ةن افعؾم هو ادصدر افوحقد فؾؿعرؾإ ة ؾؽرأصاًل  ةـالم باضل ٕن هذه افػؽر

مصادر فؾؿعؾومات أو مصادر إن ظـدكا  ةيبؼ ةؾؽر يد ةؾؾسػ يد, ما بقؼدر يزهن ظؾقه ؟ظذ دا

 يٓ يوجد دفقل ظؾؿ ؟ظذ ـدا ييه افدفقل افعؾؿاافعؾم هو ادصدر افوحقد ادوثوق  ,ةخمتؾػ ةفؾؿعرؾ

  .أيديوفوجقا يأكت مؼتـع بقفا د ةؾؽر يد

افدين بقعؾم  ةافبداي ذم ,فإلكسان ةئداه فقه ؾآفإلكسان  ةوكؼول هل افدين فه ؾائد ةتاكق ةبـرجع مر

 .اإلكسان ظذ إرض ةؽاي ييه هاا أكه يؼول وإن افعؾم ٓ يستطقع أبدً  ,هو فقه موجود ظذ هذه إرض

 ةإلكسان إكه واضح إن وجوده مش صدؾؾات إكه ممؽن افعؾم يساظد أكه يدفل ف افػقديو افع حـا ؿؾـا ذما

 ؛ةض فه هدف وفه ؽايا وجوده ظذ إرؽافبً  ا ؾبافتايلوإكه واضح إن وجوده ظذ إرض معد فه مسبؼً 
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 ةلشٓزم افذى أظد افؽون من أجل ك ,ولافعؾم ما يؼدر يؼ ؟ةهذه افغاي يوما ه ؟يه هو اهلدفافؽن 

 .وإرض من أجل كشلته بعد أن كشل يؼول فإلكسان داذا أظد فه افؽون اإلكسان هو افع ةوكشل ةاحلقا

حـا مستحقل هـؼدر ا ق افدينإن احلساب ٓبد أن يعرف ظن ضري ةأخرى ؾؽر ةومن ؾوائد افدين مر

ساب بعد احل ةوؾؽر .اب وظؼاب إٓ ظن ضريق افدينكعرف إن ؾقه بعث بعد ادوت وحساب وثو

ـويس.  يفتزام بإوامر وافـواهفؾحػاظ ظذ إخالق وآ ةأؾضل ضريؼ يادوت وافثواب وافعؼاب ه

يه هو ا ؟ر وافظؾم وافطغقان وـذاشبب رادع يؿـع اإلكسان من افؼتل وافػجو يحـا ؿؾـا هل هـاك أافو 

إليامن بلكه إٓ ا ؛ظن ؾجوره وظن بغقه يإن هو يـتف يادع ادؼـع فإلكسان افػاجر افباؽافسبب افر

أشاشفا إن إؿوى يطغى ظذ  ةافبؼاء فألصؾح ؾؽر ةوؾؽر ةافدارويـق ةؾؽر .هقتحاشب ظذ هذا

افؼقم  ؾقرؾض أن أظقش وأ يفؽـ يأكا دارويـ) :ما ؿال ريتشارد دوــزا وـثرً  ,إضعف مـه

بتزر ضغقان وؾجور  ,ظؿؾه هتؾر بتزر افع ,شتافغظؿؾه  تزر افعب ةٕن افؼقم افدارويـق (؛ةافدارويـق

 -ةشتعباد إؾارؿااهلـود احلؿر و ظؿؾوه إمريؽان ذم افع-بقؿحو اجلـس افضعقف  يصخص ؿو يأ

كسان ظن افػجور وافظؾم تردع اإل ةلؿوى ؾؽرؾ ؛%077 ةمؼبوف ةادادي ةافدارويـق ةوشط افػؾسػ يـل د

 ةاإلشالمق ةوافػؾسػ .اهلل ظز وجل يباهلل واحلساب وافوؿوف بغ يد شتحضاره اإليامناوافطغقان 

إن  ةوأثام إٓ ظـدما يغػل ظن حؼقؼ ـبائر افذكوب وٓ يرتؽب ادعايص بتؼول إن اإلكسان ٓ يؼع ذم

وهو  تؼول إن ادممن إذا زكى ٓ يزين يوؾقه افروايات افت ,ه إظاملاهلل ظز وجل شقحاشبه ظذ هذ

شتحرض اؼصود بقفا إن افشخص ادممن إذا اد افع ؛-ؾقام معـى احلديث-ب وهو مممن مممن وٓ يؽذ

اهلل ظز وجل ظذ هذه إؾعال  إن اهلل ظز وجل شقبعثه فؾحساب وافوؿوف بغ يديه وشقحاشبه دائاًم 

 يدا بـقج .طؾم يأ ضغقان أو ذم يأ أو ذم ةمعصق يأ شقؿتـع من كػسه ظن افوؿوع ذمادممن  ؛ؾعؾفا يافت

ؽقاب  ذم-د افػوىض تعم وتسو يوافعؼاب افبؼ ييرتػع ظـفا افؼاكون افبؼ يافبالد افت كشوف ذم
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أشاء إدب أو أشاء  ةإن من أمن افعؼوب) :فـاس بتؼولا ما يٕن ز ؛-إليامن باهلل وافقوم أخرا

 .ا حول هذا ادوضوعا جدً جدً  ةـثرة ودراشات كػسق ,ةا فو أكت أمـت افعؼوبء ؽافبً تزأكت ه (,افػعل

 ةوإن أكت شتحاشب ظذ ـل ـبر ةا افعؼوب إن أكت فن تلمن أبدً متى ممؽن تبؼى مستحرض دائاًم إضقب 

هذا  يبتـؿ افع ةافوحقد ةافدياك يه ةاإلشالمق ةأو افدياك ةاإلشالمق ةظتؼد إن افػؾسػلأكا ب ؟ةوصغر

ؾؾوشك صبابك ـل -شتسلل ظؾقفا  ةوـبر ةوإن ـل صغر ةإن ـل أظامفك مؽتوب ؛اإلكسان افشعور ذم

ْقس  } ,ذا افعؼابر هترب من ههتتحاشب ظذ خر وظذ ذ ومش هتؼد -ظؿؾتفا ةحاج اكِقُِّؽمْ  فَّ  بِل م 

ٓ ايِنِّ  و  ن اْفؽِت اِب  أ ْهلِ  أ م  ْل  م  ْعؿ  ز   ُشوًءا ي  حد دا  يمش بؿزاجك وٓ بؿزاج أ ؛[021:افـساء] {بِه جُيْ

 :افؼرآن افؽريم اهلل ظز وجل يؼول ذم ,شوء شتجزى بهافدين هتعؿل  ؾـاس ذمربـا أظؾـه ف يؿاكون إهل

ن} ْل  م  ْعؿ  ز   ُشوًءا ي  شتحضار اء هتعؿؾه وؾعل د يمش هتؼدر هترب بل ؾبافتايل ,[021:افـساء] {بِه جُيْ

ضغقان شواء  يأ أو ذم ةمعصق يطؾم أو أ يأ خؾواته ظن افوؿوع ذم يردع اإلكسان ذم ي هو افذهذا دائاًم 

  .يرض كػسه أو يرض ؽره

جيفؾفا وٓ يستطقع أن  يبشؽل ظام إمور افتعؾم اإلكسان ن ضؿن ؾوائد إديان إن إديان بتم

ْػو   ُخذِ } :اهلل ظز وجل يؼول ,يتػق ظؾقفا بعؼؾه ْأُمرْ  اْفع  أ ْظِرْض  بِاْفُعْرِف  و  نِ  و   {اجْل اِهؾِغ   ظ 

 ةآدم افؼيع يء ادعروف ادستؼر ظـد ـل بـافق ييعـ ؛خذ افعػو وأمر بافعرف, [011:إظراف]

 ير ظـد اجلـس افبؼؼِ ٕ ادست   ؛يتػؼوا ظؾقفا ةشت ةمش بلظراف مخس ,ويسـ بتلمر بقفا ةاإلشالمق

حتى - ةعض إمور اإلكسان بؼدرته افعؼؾقؾقه ب .-مشاـل يمػقش أ-فؽامل اإلكسان بقعؿل وؾؼه با

بخصوص  , بخصوص اجلـايات وافعؼوباتمثاًل  ؛تػاق حوافقفاآ يستطقع أن يصل إػ  -ةاجلؿعق

 ,أو ؽرها ةجتامظقاأو  ةؿتصاديا أو ةشواء شقاشق ةادختؾػ ةافتعامالت افؽثر بخصوص بعض ,ادراث

 ؛ؾقفا إػ ؿرار متػق ظؾقهأن يصل  -حتى ياجلؿع- ا ٓ يستطقع افعؼل اإلكساينا جدً جدً  ةحاجات ـثر
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ـل  م أظذ ظذؽ  يبؼى ؾقه ح  ظـد افـاس ظشان خاضر  جاء ظشان يسد هذا افػراغ ادعرذم افدين ؾبافتايل

 يؿق يه افعاؼاؿات ومشاـل وخالؾات ظشان تؼرر كشا ستسؾم هلا وٓ تؼع ذمـؾفا تة افبؼي ,ةافبؼي

  .يه افغؾط وهؽذااصح وافيه او ما يؿق يه افعاو

 -يا افدين اإلشالمخصوًص -هل وجود هذه افػوائد فؾدين  افرسيع كسلل شمال بؼى ذم يبـقج

بداخؾه بـوع من أكواع  ـون إن اإلكسان يشعر  ؟يظشان افػوائد د يخساع بؼا يجيعل افدين اإلشالم

أن هذا  يحتقاج ٓ يعـء ويؿأل هذا افػراغ ويسد هذا آر ثم يليت ,ء معغصتقاق إػ رافـؼص وآ

بوه إن ظطش اإلكسان يدل بقرض ة أؽؾب افػالشػداياًم  وادثال افع .ةخساع أو خراؾاء وهم أو افق

 ةوؾؽر .د اإلكسان بقفا حاجته فؾؼبا بقساخلارج فقس ومهً  ووجود اداء ذم ,ظذ وجود اداء ةبافرضور

افدين  حتقاجات بافػوائد افعخسظفا اإلكسان ظشان يسد هذه آاه افدين فه ؾوائد ؾآإن أكت تؼول 

فه  باضل ؾبافتايلس إن افدين ـدا ـدا  من إشاباضل بتػسض ؾقه داياًم  يشتدٓل دائرادا  !بقفا بقليت

 ,ٓ) ؟!فقفا أرضار ,قاجاتهحتاخسع هذه إمور ظشان يسد بقفا ا حتقاجاته اإلكساناؾوائد أهو بقسد 

 ةمستؼؾ ةفؽن افؼضق ؛بتػسض إكه باضل وخالصـان حال افدين أكت  ايً أكت ـدا ـدا أ ييعـ ..(؛مش 

 فه إن افدين دا صحقح وحق وٓ خطل وباضل أمر مستؼل ظن إن افدين ؾعاًل  ة؟ ؿضقةؿضق يأاه يه افع

ما ؿؾـا  يز ؾبافتايل ؛ يزظؿوا دادا أهؾه ؾعاًل  ؟يخساع بؼاتى يؽون افدين دا ما بافتايلؾ ,ؾوائد فإلكسان

بؼى ضقب إديان  .ةبؼي ةوحؽؿ ةؾؾسػ ي إن هأصاًل  يبقعتـؼفا اإلكسان بتدظ إن أؽؾب إديان افع

ًٓ  ؟يخساع بؼا أاها باضل وخطل ومتى يثبت ؾعاًل ا ةأو إديان افساموي ةاإلبراهقؿق  ؛ فو مػقش إفهأو

بتػسض  ةأو إديان افساموي ةبراهقؿقٕن إديان اإل ,ش إفه أكزل أديانٕن فو مػقش إفه يبؼى أـقد مػق

يبؼى فو مػقش  ,ق هذا افدين ـويسظتـااأكزل هذا افدين وأمر افـاس ب يإصل وجود إفه هو افذ ذم
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يبؼى  ,أكزل أديان ضقب فو ؾقه إفه بس اإلفه دا ما .خساعا وهم وإفه يبؼى مػقش أديان يبؼى إديان ؾعاًل 

  :ؾقه كؼطتغ جيب حتؼؼفم ظشان افدين دا يبؼى صحقح ؾبافتايل .يخساع بؼا يبرضو إديان د

  . هـاك إفهإن ؾعاًل  (0

 ةادوثوؿق ةؾؽر يه افع-افدين مـزل من ظـد هذا اإلفه حـا كستطقع أن كثبت أن هذا اوإن  (2

ما أصاهبا حتريف  إكهافدين مصادر هذا  ةوموثوؿق ,مصادر هذا افدين يوح ؛-ةوادصداؿق

  .وهؽذا

 اةشؿه موشى ربـا أكزل ظؾقه تورا ي ؾقه كبإن ؾعاًل  ةوادسقحق ةافقفودي حـا بـعتؼد ذما ؾبافتايل

 غق احلافغادسقحق ةـذفك ادسقحق . أكزفه اهلل ظؾقفممل حتاؾظ ظذ افدين ـام ةاحلافق ةفؽن افقفودي ؛وـذا

 ةمصادرهم إشاشقبقدظوا إن  فؽن ادسؾؿغ مها افع . ظذ ظقسىأكزفه اهلل يمل حياؾظوا ظذ افدين افذ

 ,من اهلل وحمػوظ من افتحريفافؼرآن موحى بقه  ؛-ةافؼيػ ةافـبوي ةافؼرآن افؽريم وافسـ- ةافديـق

وإن ادسؾؿغ حماؾظغ ظذ ديـفم ـام  ,من افتحريف وكؼدر كثق ؾقفا ةموحى بقفا من اهلل وحمػوط ةوافسـ

خساع وٓ امافوش مستؼل ظن بحث هو افدين دا افدين فه ؾوائد وٓ  ةؾؽر ؾبافتايل .وجل أكزفه اهلل ظز

  .خساعامش 

إن هو أـز وهم ممؽن  فه ؾوائد اإلحلاد ممؽن كطؾع ؛بـػس ادؼقاسأكا ؿؾتفا إن  ةتاكق ةؾقه كؼط

هذه افدكقا ـام  وإن هو يؼدر يعقش ذم ,مسئوفقات يظؾشان خاضر ما حيؿل كػسه بل ؛كسانيعقشه اإل

اهلل ظز  ياحلساب وافوؿوف بغ يد ةء مسئوفقىيد مـه اهلل ظز وجل ويتحرر من ظبيريد هو وفقس ـام ير

ا أو اإلفه حتديدً -يذكب ـام يريد حمدش هقحاشبه  ةافـفاي ؾقؼدر ذم ,فؾحساب وافثواب وافعؼاب وجل

من هذه  وهيرب ,افدكقا ؾؿحدش هقحاشبه بعد ـدا فو ؿدر يػؾت من احلساب ذم -هقحاشبهمش 
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فقس  ؟ن اإلحلاد باضلذ إاته ظذ وائد كؼدر كطؾعفا فإلحلاد دفقل ذمهل جمرد وجود ؾ ؾبافتايل .ةادسئوفق

 ة. بافرضور

مش  بؽم أمتـى تعؿؾوا ٓيك وصر وافعهذا افػقديو فو ـان افػقديو ظج هبذا افؼدر ذم يأكا هؽتػ

اهلل  ةصافح دظائؽم وافسالم ظؾقؽم ورمح ٓ تـسوكا من ة,افؼـا أمتـى إن هو يشسك ذم ةافؼـا مشسك ذم

 .وبرـاته

 

 احرص ظذ ُمتابعة ـل جديد من ؿـاة افدظوة اإلشالمقة

 https://goo.gl/9Zhhpt اضغط ظذ هذا افرابط  Subscribeذم افؼـاة فالصساك

  https://goo.gl/d68gK1 : لمشاهدة المقطع على اليوتيوب

 Share ومشارـة Like وإذا حاز افػقديو ظذ إظجابك ؿم بعؿل إظجاب

 وٓ تـس آضالع ظذ افػقديوهات افؼديؿة, شواء افديـقة أو افتؼـقة

==================== 

 Educational Videos | Patreon ادظؿـا ظذ

https://www.patreon.com/alta3b 

==================== 

 :فؾتواصل

 77270771210273واتساب 

 https://ask.fm/alta3bآسل 

 https://twitter.com/alta3bتويتر 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F9Zhhpt&h=ATMtJvuOUk_YCqSlWt5T_4_Le7l45YjJkTTofoKYRDgww-yFcsOE1KZ6TBhXYnfb13LBFx9b4l5UoCqUxfzyUmTUryRMGkF9ynohqlSeaD3Hj3s-6m3gZynMVvmx5ShBIAGEQeK7smwgsxgwh7DH10rTMCc&enc=AZNvWUDRHRSPVOqAP26QxKuxpmrx6DYZS_OobU_e5M1qYvLMhe6Io7tA8qJfjS0Yz87QuuYxVgdkygve9pxcQS8L-wbzY6290bhJfOuCHhgNDFQlJEPSRgUjTtu89Eq1x_q3kmO3TntSv5vwFC7xtEIifRomLsaI7bKhkhPtW6-DX5H6ggIGcnP-g_t5VkT6j6aW77-aNTZH6iodUNAMUJGr&s=1
https://goo.gl/d68gK1
https://www.patreon.com/alta3b
https://www.patreon.com/alta3b
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fask.fm%2Falta3b&h=ATOyHFhWSwVRcq0eSMQkuu0E0KYsBlH-jN_cU7JgSCVwfSc-IWJR9f8-ijJbEKOSwvSXClB8nwaQ5PmbSUqCq8fU1IgldHG9PS7GzSN1p_e7MNWgxE0uKu3uWu15ZH7wIvxKu_U7KcsJwEoausL_-ovJpLw&enc=AZNrFbi8Wl4p28KF0nXMsJEFgWGIHOQ8TdJZsSjpFcB1RlkHY7SetKYGSIVvYf5OwLcoFUZFGitNw86EmbYdMbc_WsywqrQbQUO0htbv2JwbHmH9c7alz8sht-FrW8IBvqJZsqSgqOjAW7Yh1TqkJ_C1gMmPUWr-zn6eIfK1IqY1QlGLrIFESBt1Q-uQetwmGYuTPnsskJWHphcdChfICLWR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falta3b&h=ATM3Qf2A7EeAddLZqxmvmhezJW0h-syvHfmFXFiqGcLcbSfKMMC3RG0iAXE6QNltwLgwnGAuRBjYF8r-KpNihFKy3uRUoRk9sxDSN0b7gLqZ_onOACqrpmVx_bDyjvMVKXOCElV6LRbjgebyitq0VzCuwRI&enc=AZNUNRhs9kQw5ICgHlDEL99ZOU4WE3_e5P-d8sE4F6DKUFPhZbilQjIVPpTnEqT3eRfJXaudGS_6sgRn9BDsCn6QfasZ7eSNNrMWzk6Gx-xtxJEW2TmYXWfl9XkP5CUymxptVUThKC6pt-4QyhuuyMR8lRbrhi_et5_d149MOX4s0LweCyPJB12gQf0i4vqqDDr65YyhwzRIx6UuoZayzmp0&s=1


 هل الدين اختراع بشري؟ - 5الرد على قصة األديان ج 

9 - 9 
 

 https://www.fb.com/alta3bالتاعة فيسبوك 

 https://www.fb.com/eld3wahالدعوة فيسبوك 

 https://www.alta3b.wordpress.comمدونت التاعة 

 https://www.youtube.com/eld3wahالدعوة يوتيوب 
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